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          1. RESUMO 

SILVA,  A. L.C.L. Panorama do Grafite no Recife. O presente objetiva estudar o gra-

fite como forma de expressão cultural dando ênfase nas transformações que o 

mesmo proporciona no espaço urbano e nas pessoas que desenvolvem essa ativi-

dade cultural. O grafite busca sua inserção cultural e aceitação na sociedade mo-

derna, saindo da marginalidade e passando a ser reconhecido como arte. 

Palavras-Chave: Grafite, Expressão Cultural, Marginalidade 

 

           2. INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto visa o estudo do grafite como expressão artística e interven-

ção urbana e se enquadra na linha de pesquisa Estudos Culturais, Poder e Socieda-

de. O movimento grafite se configura como uma manifestação cultural com fortes 

traços para a construção de discursos críticos relacionados às esferas hegemônicas 

e questionamentos das relações de poder.  

As temáticas tratadas no grafite são inúmeras e refletem discussões do tempo e 

lugar onde são produzidas. Além disso, nas criações há um interesse pela explora-

ção das espacialidades. Com isso, é imprescindível observar que cada lugar e cada 

grafiteiro irá mostrar suas especificidades de repertório e suas visões de mundo.    

Em Recife este movimento ainda é tímido e muitas vezes extremamente associ-

ado a expressões marginais, se comparado à cidades como São Paulo e Rio de Ja-

neiro. Este fato pode estar atrelado a questões como escassez de instituições que 

favoreçam a profissionalização de grafiteiros na cidade, ao desinteresse do poder 

público em institucionalizar esta arte, entre outras.  

Portanto, coloca-se aqui a seguinte pergunta de pesquisa: qual o panorama do 

grafite em Recife no que se refere às temáticas desenvolvidas, aos locais escolhidos 

para grafitagem e à intervenção na espacialidade deste centro urbano? 

 

 3. OBJETIVOS  

 3.1 GERAL  
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Traçar um panorama do grafite em Recife no que se refere às temáticas desenvolvi-

das, aos locais escolhidos para grafitagem e à intervenção na espacialidade deste 

centro urbano. 

3.2 ESPECIFICO 

 

- Realizar levantamento bibliográfico acerca do grafite no Brasil e no mundo; 

- Fazer levantamento dos principais grafiteiros de Recife para compreender como os 

estes elaboram suas criações; 

- Mapear as principais áreas de grafitagem na cidade; 

- Perceber os impactos destas intervenções na espacialidade urbana. 

  4. METODOLOGIA  

 Esta pesquisa, portanto, será de natureza qualitativa e assume um caráter 

exploratório. 

   5. DESENVOLVIMENTO  

O grafite surgiu em Paris, no final da década de 60 com cunho político social. 

Ali os jovens escreviam nos muros como se preenchessem grandes painéis disse-

minando seus ideias (Souza e Mello, 2011). 

De acordo estas autoras, o grafite foi difundido em Nova York, na década de 

70, em paralelo ao movimento hip hop. Desde então ganhou aptidões artísticas, pois 

o perfil estético do grafite nova-iorqu;ino acrescentava elementos ilustrativos que 

transcendiam a tipologia natural. 

No Brasil, o movimento data da década de 70 como expressão social e artística 

fazendo parte do cenário da cidade de São Paulo.  A leitura brasileira do grafite a-

presenta um resultado híbrido, que mescla elementos franceses e norte-americanos, 

dada a utilização simultânea de frases e ilustrações, resultando em palavras sofisti-

cadas graficamente (Gitahy, 1999). 

O grafite como arte de rua possibilita a liberdade na construção do discurso, na 

elaboração de estilo e esta construção geralmente é concretizada por indivíduos an-

corados à margem do cais hegemônico. Essa liberdade é observada na citação de  

Campos (2013), “dialogam com elementos de ruptura e de inovação, contrá-
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rios às artes oficiais propagandeadas pelo regime e apadrinhadas pela 

mídia, pelas indústrias culturais e pelo mercado da arte”. 
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